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Warszawa, dnia 27.04.2021 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE   

1. Zamawiający:  

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa, NIP: 1132453940 – Nabywca, 

w imieniu którego działa Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, reprezentowane przez Dyrektora MSCDN Jarosława 

Zaronia, działającego w imieniu Województwa Mazowieckiego w zakresie działalności statutowej 

MSCDN na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
uchwała nr 2086/209/16 z dnia 27.12.2016 r. – Odbiorca.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

Nazwa zadania: „Remont łazienki w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie”.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 do Zapytania.   

3. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2021 r.  

4. Warunki udziału w postępowaniu, które musi spełnić Wykonawca oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełniania:   

1) posiadanie uprawnień oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności  w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;   

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia;  

3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.   

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na 
podstawie analizy informacji zawartych w złożonej ofercie.   

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (w tym także w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu):   

1) Wypełniony druk formularza ofertowego - załącznik nr 2 do Zapytania;  

2) Wypełniony druk formularza cenowego – załącznik nr 3 do Zapytania; 

3) Podpisane oświadczenie - załącznik nr 4 do Zapytania;  

4) Parafowany wzór umowy - załącznik nr 5 do Zapytania.  

6. Opis sposobu przygotowania oferty oraz jej forma:  

Oferta powinna:  

1) być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania;   

2) być napisana w języku polskim (komputerowo lub inną czytelną techniką);  

3) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę;  

4) zawierać dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i z podpisem na każdej stronie dokumentu;   

5) być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę (każdy Wykonawca 
może złożyć tylko jedną ofertę);   

6) być umieszczona w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego: Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, oraz opisane: „Oferta na 

remont łazienki w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Warszawie”. Nie otwierać przed 12.05.2021 r., godz. 10:15”.  
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7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania (pisemnie/ 
faksem/elektronicznie). Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie wpłynie na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.  

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyników postępowania oraz zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego.  

7. Miejsce oraz termin złożenia oferty:   

Oferty należy złożyć w Kancelarii Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, I piętro, pok. 101 w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, do dnia 12.05.2021 r., do 

godz. 10:00.   

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Samorządowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, I piętro, pokój 106,  w 

dniu 12.05.2021 r. o godz. 10:15.  
Otwarcie ofert nie jest jawne. 

9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:   

1) W sprawach proceduralnych – Pani Marta Konarzewska – (w godz. 8-16), tel. 22 536 60 27,  

510 932 782, e-mail: marta.konarzewska@mscdn.edu.pl  
2) W sprawach technicznych – Pani Agnieszka Sobiech (w godz. 8-16), tel. 22 536 60 10, 

507 312 995  e-mail: agnieszka.sobiech@mscdn.edu.pl  

10. Opis sposobu obliczenia ceny:   

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT (jeżeli występuje). Cenę należy określić  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku;  

2) Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty, nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego 
wykonaniu;  

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie;  

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   

Kryterium oceny ofert - najniższa cena.  

12. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem danych 

zawartych w ofercie.  

13. Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;  

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;  
3) Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie;   
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy.  
 

 

27.04.2021 r.……………………………………  

(data i podpis Wnioskującego)  
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"KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 

TYS. ZŁ  – na podstawie art. 13 RODO: 

 

1. Administrator danych osobowych (dalej ""dane""): Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-

236 Warszawa, tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037, fax 22 536 60 01, e-mail: sekretariat@mscdn.edu.pl 

 

2. Inspektor ochrony danych: iod@mscdn.pl 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: cenowe rozeznanie rynku w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej oraz wybór Wykonawcy 

tej usługi: art. 6 ust. 1 lit. c – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego wydatkowania środków publicznych 

zgodnie z procedurami, które gwarantują przestrzeganie zasad celowości i oszczędności, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

 

4. Odbiorcy danych: 

1) podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

2) podmioty, którym dane mogą być powierzane do przetwarzania:  

a) dostawcy usług i rozwiązań technicznych/ organizacyjnych (usługi hostingowe i informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy kurierskie, 

pocztowe itp.),  

b) podmioty świadczące usługi prawne i doradcze (kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp.), zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych 

oraz pod warunkiem zachowania poufności; 

3) partnerzy, kontrahenci – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Wykonawcy, a w pozostałym zakresie tylko po 

uzyskaniu odrębnej zgody. 

 

5. Okres przechowywania danych: przez czas prowadzenia czynności związanych rozeznaniem cenowym rynku i wyborem Wykonawcy, a także 

po zakończeniu tych - przez okres 5 lat.  

 

6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:  

1) dostępu do danych (art. 15 RODO); 

2) sprostowania danych (art. 16); 

3) usunięcia danych (art. 17), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta i brak jest innej podstawy prawnej do ich przetwarzania lub 

c) są one przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) kwestionuje ona prawidłowość danych lub 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub 

c) nie są już one niezbędne do realizacji celów przez Administratora, ale są istotne z punktu widzenia roszczeń osoby, której dotyczą lub 

d) wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1.; 

5) przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20), ale tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody lub umowy; 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21), ale tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji: 

a) zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) lub 

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f); 

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3); zgoda może być wycofana w każdym momencie, ale jej cofnięcie nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

8) złożenia skargi do PUODO, jeśli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

7.Informacje dotyczące podania danych: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór 

Wykonawcy.  

 

8. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu."     
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Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Lokalizacja inwestycji: Siedziba Główna MSCDN, ul. Świętojańska 9 

 

Planowany remont obejmie w szczególności: 

1) Wykonanie sufitu kasetonowego (amstrong) - 14,6 m2 

2) Przedścianki na stelażu z KG (podwójne płytowanie) - 59,7 m2 

3) Wykonanie posadzki z warstwą wyrównawczą ze spadkami pod kratki- 14,6 m2 

4) Gipsowanie - 37,6 m2 

5) Malowanie dwukrotne + gruntowanie - 37,6 m2 

6) Położenie płytek na ściany (w tym 34 otwory) - 41,8 m2 

7) Montaż narożników zewnętrznych – płytki - 18,6 mb 

8) Położenie płytek na podłogę - 14,6 m2 

9) Montaż progu, listwy aluminiowe – 1,8 mb 

10) Montaż kratek wentylacyjnych - 7 szt. 

11) Montaż umywalek - 2 szt. 

12) Montaż baterii - 2 szt.  

13) Montaż parapetu - 2,5 mb 

14) Montaż pisuaru wraz z akcesoriami - 2 szt. 

15) Montaż miski WC - 2 szt. 

16) Pomiar wraz z montażem kabin WC - 2 szt. 

17) Pomiar wraz z montażem ścianek działowych pisuarów - 2 szt.  

18) Pomiar wraz z montażem blatu umywalkowego - 1 szt. 

19) Pomiar wraz z montażem lustra 140x245cm - 1 szt. 

20) Gruntowanie ścian i podłogi - 86 m2 

21) Wykonanie rewizji -  4 szt. 

22) Hydroizolacja - 32 m2 

23) Zabezpieczenie miejsca pracy 

24) Transport  

25) Wnoszenie towaru  

26) Wynajęcie kontenerów i utylizacja śmieci  

27) Montaż drzwi  i ościeżnicy 

 

Wykaz materiałów i elementów wyposażenia (zgodnie z załączonym projektem) 

1) Tikkurila White Anti-Reflex [2] 10l - 1 szt.  

2) Paradyż gres Chromatic grys 29,8x59,8cm - 37,60 m2 

3) Paradyż gres Chromatic grafit 29,8x59,8cm  - 4,46 m2 

4) Paradyż gres Chromatic grys 29,8x59,8cm  – 16,39 m2 

5) Roca Diverta umywalka 55x42,5 cm blatowa A327116000 - 2 szt.  

6) Oltens Hervik syfon umywalkowy mosiężny okrągły chrom 02602100 - 2 szt.  

7) Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej – 2 szt. 
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8) Geberit przycisk spłukujący chrom błyszczący do stelaża WC - 2 szt.  

9) Roca Gap miska WC wisząca biała A346477000 - 2 szt.  

10) Roca Gap deska sedesowa wolnoopadająca z funkcją łatwego wypinania A80148200U - 2 szt.  

11) Pisuar Koło Alex pisuar biały 66010-000 - 2 szt.  

12) Koło Felix sitko ze stali nierdzewnej do pisuarów A96001 - 2 szt.  

13) Koło Schellomat Basic spłuczka ciśnieniowa natynkowa 96017-000 - 2 szt.  

14) Ferro Veneto VerdeLine bateria umywalkowa stojąca BVN2VL - 2 szt. 

15) Lustro na zamówienie o wymiarach 140x245 cm, grubość 5 mm - 3,43 m2 

16) Kratka wentylacyjna lub wentylator - 7 szt. 

17) Zestaw 2 szt. kabin sanitarnych z drzwiami S/G/W: 2000/1200/2020 w tym noga H=150 z płyty 

HPL w kolorze grafitu, firmy HPL System 10lux, okucia stal nierdzewna,  -  1 kpl. 

18) Ścianka działowa pisuarów 450 x 1300 mm (w tym 150 mm noga) z płyty HPL w kolorze grafitu, 

firmy HPL System10 lux, okucia stal nierdzewna - 2 szt.  

19) Blat umywalkowy   2450 x 450 mm, wysokość blendy przedniej 300 mm z płyty HPL w kolorze 

grafitu, firmy HPL System 10lux - 1 szt.  

20) Drzwi + ościeżnice MDF - 1 komplet 

21) Posadzka cementowa 20kg – 70 szt. 

22) Gipsy + gładź 20kg - 11 szt.  

23) Zaprawa cementowa M12 – 0,3 m3 

24) Zaprawa klejąca – 76 kg 

25) Zaprawa spoinująca – 4,8 kg 

26) Masa szpachlowa - 41,2 kg 

27) Taśma spoinowa – 22 szt. 

28) Taśma uszczelniająca – 7 szt. 

29) Kleje do płytek elastyczny 20kg - 18 szt.  

30) Płyty gipsowe impregnowane – zielone – 44 szt. 

31) Stelaże, profile, wieszaki, uchwyty - 68,64 m2 

32) Grunt 5l - 7 szt.  

33) Narożniki zewnętrzne do wykończenia płytek - 18,6 mb 

34) Fugi i sylikony - 1 komplet 

35) Kołki, wkręty, taśmy, folie, pianki - 1 komplet 

36) Hydroizolacja dwuskładnikowa – 65,26 kg 

37) Rewizja - 4 szt. 

38) Parapet 2500 x 35 x 3mm konglomerat , kolor jasnoszary- 2,5 mb 

39) System sufitowy amstrong - 14,6 m2 
 

Łącza powierzchnia – około 15 m2 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 
………….…., dnia ……………… 

…………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Nazwa i adres Wykonawcy:       

Adres e-mail:    

Numer telefonu:   

Numer faksu:         

NIP:          

REGON:          

KRS/CEiDG :        

2. Nazwa zadania: „Remont łazienki w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania. 

4. Oferuję wykonanie całości zamówienia za cenę ofertową:  

..…………zł netto (słownie:……………………………………………………….…………….),  

plus VAT w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………..……………..). 

…….… zł brutto (słownie:………………………………………………………………….…….),  

5. Oświadczam/-y, że: 
1) Wskazana cena brutto zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej. 
2) Zapewniam/-y, że usługa będzie odpowiadała wskazanym przez Zamawiającego 

wymaganiom. 
3) W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję / 

zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym, która odpowiedzialna będzie za 
realizację zobowiązań umowy: 

Nazwisko i imię: ........................................................................................................... 
Stanowisko: ................................................................................................................. 
Telefon/Fax: ................................................................................................................ 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu. 



MSCDN.ZP.26.7.2.2021 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli   
00 - 236  Wars zawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 536 60 00, www.mscdn.edu.pl   

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedkładam 
następujące oświadczenia / dokumenty1:  
1) Wypełniony druk formularza ofertowego - załącznik nr 2 do Zapytania; 
2) Wypełniony druk formularza cenowego – załącznik nr 3 do Zapytania; 
3) Podpisane oświadczenie - załącznik nr 4 do Zapytania; 
4) Parafowany wzór umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 5 do Zapytania; 
5) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

9. Akceptuję/akceptujemy wzór umowy oraz zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania 
umowy niezwłocznie od powiadomienia mnie/nas o wyborze mojej/naszej oferty. 

10. Oświadczam, iż wykonanie następujących części zamówienia powierzone zostanie 
podwykonawcom (jeśli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

……………………………………………………….. 
(data i podpis Wykonawcy lub Osoby upoważnionej)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 W zależności od sprecyzowanych w Zapytaniu oczekiwań Zamawiającego. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 
………….…., dnia ……………… 

…………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

Wykaz prac J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto VAT 
Wartość 
brutto 

Wykonanie sufitu kasetonowego (amstrong) m2 14,6     

Przedścianki na stelażu z KG (podwójne 
płytowanie)  

m2 59,7 
    

Wykonanie posadzki  z warstwą wyrównawczą 
ze spadkami pod kratki 

m2 14,6 
    

Gipsowanie  m2 37,6     

Malowanie dwukrotne + gruntowanie m2 37,6     

Położenie płytek na ściany (w tym 34 otwory) m2 41,8     

Montaż narożników zewnętrznych - płytki  mb 18,6     

Położenie płytek na podłogę m2 14,6     

Montaż progu, listwy aluminiowe mb 1,8     

Montaż kratek wentylacyjnych szt. 7     

Montaż umywalek szt. 2     

Montaż baterii szt. 2     

Montaż parapetu  mb 2,5     

Montaż pisuaru wraz z akcesoriami szt. 2     

Montaż miski WC szt. 2     

Pomiar wraz z montażem kabin WC  szt. 2     

Pomiar wraz z montażem ścianek działowych 
pisuarów  

szt. 2 
    

Pomiar wraz z montażem blatu 
umywalkowego  

szt. 1 
    

Pomiar wraz z montażem lustra szt. 1     

Gruntowanie ścian i podłogi m2 86     

Wykonanie rewizji szt. 4     

Hydroizolacja dwuskładnikowa powyżej 4mm m2 32     

Zabezpieczenie miejsca pracy  1     

Transport  1     

Wnoszenie towaru  1     

Wynajęcie kontenerów i utylizacja śmieci   1     

Montaż drzwi i ościeżnicy szt. 1     

SUMA 
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Wykaz materiałów i elementów 

wyposażenia (zgodnie z załączonym 

projektem i opisem) 

J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto VAT 
Wartość 

brutto 

Farba biała Anti-Reflex 10l szt. 1     

Płytka ścienna  m2 37,60     

Płytka ścienna  m2 4,46     

Płytka podłogowa   m2 16,39     

Umywalka blatowa szt. 2     

Syfon umywalkowy mosiężny okrągły chrom  szt. 2     

Elementy montażowe do miski ustępowej szt. 2     

Przycisk spłukujący chrom błyszczący do 
stelaża WC 

szt. 2     

Miska WC wisząca biała  szt. 2     

Deska sedesowa wolnoopadająca z funkcją 
łatwego wypinania  

szt. 2     

Pisuar biały pojedynczy szt. 2     

Sitko ze stali nierdzewnej do pisuarów  szt. 2     

Spłuczka ciśnieniowa natynkowa  szt. 2     

Bateria umywalkowa stojąca  szt. 2     

Lustro na zamówienie  m2 3,43     

Kratka wentylacyjna lub wentylator szt. 7     

Zestaw 2 szt. kabin sanitarnych z drzwiami kpl. 1     

Ścianka działowa pisuarów   szt. 2     

Blat umywalkowy szt. 1     

Drzwi + ościeżnice kpl. 1     

Posadzka cementowa 20kg szt. 70     

Gipsy + gładź 20kg szt. 11     

Zaprawa cementowa M12  m3 0,3     

Zaprawa klejąca  kg 76     

Zaprawa spoinująca kg 4,8     

Masa szpachlowa kg 41,2     

Taśma spoinowa szt. 22     

Taśma uszczelniająca szt. 7     

Kleje do płytek elastyczny 20kg szt. 18     

Płyty gipsowe impregnowane - zielone szt. 44     

Stelaże, profile, wieszaki, uchwyty m2 68,64     

Grunt 5l szt. 7     

Narożniki zewnętrzne do wykończenia płytek mb 18,6     

Fugi i sylikony kpl. 1     

Kołki, wkręty, taśmy, folie, pianki kpl. 1     

Hydroizolacja dwuskładnikowa kg 65,26     

Rewizja szt. 4     
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 Wartość netto VAT Wartość brutto 

Prace remontowe 
   

Materiały i elementy 

wyposażenia 

   

SUMA    

 

 

 

UWAGA!                                                                                                                                                                                                                                                                                        

WYCENĘ MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z WYKAZEM 
ZAWARTYM W SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapet  mb 2,5     

System sufitowy amstrong  m2 14,6     

SUMA    
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Załącznik nr 4 do Zapytania 

 
 

………….…., dnia ……………… 

…………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania czynności  
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;  

2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi wykonanie zamówienia; 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że akceptuję warunki realizacji zamówienia wymienione w niniejszym Zapytaniu oraz 
wzorze Umowy wraz z załącznikami. 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(data i podpis Wykonawcy lub Osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSCDN.ZP.26.7.2.2021 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli   
00 - 236  Wars zawa, ul. Świętojerska 9, tel. (22) 536 60 00, www.mscdn.edu.pl   

Załącznik nr 5 do Zapytania 

UMOWA nr………………….  

  

  

zawarta w Warszawie w dniu ______________2021 r. pomiędzy „Województwem Mazowieckim, ul. 

Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa, NIP: 1132453940” - Nabywca oraz „Mazowieckim Samorządowym 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie  przy ul. Świętojerskiej 9, reprezentowanym 

przez Dyrektora MSCDN Jarosława Zaronia, działającym w imieniu Województwa Mazowieckiego w 

zakresie działalności statutowej MSCDN na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, uchwała nr 2086/209/16 z dnia 27.12.2016 r.” - Odbiorca, zwanym dalej 

Zamawiającym  

  

oraz  

  

W przypadku gdy drugą stroną umowy jest podmiot wpisany do KRS:  

_________________ z siedzibą w ___________ __-___ przy ul. _____, posiadająca NIP: __________, 

REGON: _____________, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym __________, ____ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ____, reprezentowana przez: __________ – ____ 

Zarządu, / ____________ - pełnomocnika (pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 7 do umowy), zwaną 

dalej Wykonawcą,  

 

W przypadku gdy drugą stroną umowy jest osoba fizyczna:  

____________________, legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer _________ o numerze 

PESEL ___________, zamieszkałym/ą pod adresem __________________, prowadzący/a działalność 

gospodarczą pod firmą ______________ z siedzibą w __________ , reprezentowany/a przez: 

____________________ - osobiście / ____________ - pełnomocnika (pełnomocnictwo stanowi 

załącznik do umowy) zwanym dalej Wykonawcą;  

  

zwani dalej łącznie Stronami.  

  

§ 1.   

  

Przedmiotem umowy jest remont łazienki w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.  

§ 2.  

  

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r.  

  

§ 3.   

  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z przedstawioną ofertą, obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, inżynierską oraz wiedzą techniczną.   

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane i niezbędne uprawnienia wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa do wykonania prac objętych niniejszą umową, a także odpowiednie środki 

rzeczowe, zespół fachowców oraz doświadczenie.  
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3. Wykonawca oświadcza także, iż wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa ( w tym przepisami BHP ), a także że zostaną one wyposażone w ubrania ochronne oraz inne 

wymagane zabezpieczenia.   

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za :   

a) prawidłowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy przez zatrudnione przez siebie 

osoby, począwszy od dnia rozpoczęcia aż do dnia ostatecznego zakończenia prac, co 

stwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru,   

b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych oraz za ich przestrzeganie przy wykonywaniu prac,   

c) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz uprawnień do wykonywanych 

prac,    

d) przeszkolenie stanowiskowe poszczególnych osób zatrudnionych przez niego przy wykonaniu 

niniejszej umowy.   

  

§ 4.   

  

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi, której bieg 

rozpoczyna się z chwilą protokolarnego przejęcia przez Zamawiającego całości prac stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy.   

2. Wykonawca usunie na swój koszt stwierdzone w okresie rękojmi wady, w uzgodnionym z 

Zamawiającym terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym, Zamawiający ma 

prawo do usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.   

   

§ 5.   

  

1. Wykonawca wykona pracę przy użyciu materiałów zakupionych przez siebie oraz przy użyciu 

własnego sprzętu i narzędzi.    

2. Używane przez Wykonawcę  materiały, sprzęt, urządzenia itp. muszą odpowiadać normom i 

wymogom przewidzianym dla tych wyrobów, być dopuszczone do obrotu gospodarczego i 

stosowania w budownictwie oraz posiadać stosowne, ważne polskie atesty, certyfikaty lub 

świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.   

  

§ 6.   

  

Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać Zamawiającemu termin 

zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.   

  

§ 7.   

  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za majątek Wykonawcy i innych osób uczestniczących w 
wykonaniu prac ( tj. za urządzenia, sprzęty, materiały itp. ) znajdujący się w budynku.  
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§ 8.  

  

1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: netto 

…………………………. plus należny podatek VAT …..% w wysokości, co daje łączną kwotę 

brutto…………………...   

2. Faktura VAT powinna być wystawiona na:  

Nabywca:   

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  NIP: 1132453940,  
Odbiorca/Płatnik:  

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9,  
00-236 Warszawa.  

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 powyżej, w oparciu o 

zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru, sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

4. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania faktury VAT.  Zapłata następuje w 

dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z ust. poprzedzającymi może spowodować naliczenie 

ponownego 14-dniowego terminu płatności liczonego od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionego dokumentu.  

  

§ 9.  

  

1. Obowiązki  Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego:  

………………………………………………………………………………………..  

2. Kierownikiem Robót  ze strony Wykonawcy będzie:  

……………………….…..…………………………………………….................................  

3. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne posiadają wymagane 

przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia budowlane.  

4. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika Robót, w sytuacji zdarzeń losowych 

oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian może być 

Zamawiający i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od 

powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.  

5. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota, o której 

mowa w § 8 ust. 1.  

  

§ 10.   

  

1. Od dnia rozpoczęcia prac Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, a także za bieżące utrzymanie ładu i porządku, usuwanie 

wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 

materiałach. O ile Wykonawca zaniecha tych czynności porządkowych, mogą zostać one wykonane 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (poprzez potrącenie przez Zamawiającego kosztu tych 
czynności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy).   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom 

trzecim w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, przy czym Strony ustalają, iż 
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należności z tytułu poniesionych szkód potrącone zostaną przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.   

3. Odbiór prac dokonany zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru podpisanego przez obie 

Strony.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do prawidłowości wykonania całości lub 

części prac, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek lub dokonania 

niezbędnych poprawek w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym jednak niż pięć dni - bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W takim przypadku za datę odbioru Strony uważają datę 

odbioru poprawionych prac.   

5. Prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy uważa się za ostatecznie zakończone po dokonaniu 

przez Zamawiającego jego odbioru.   

  

§ 11.   

   

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych :   

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % całego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ;   

b) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

rękojmi ( w okresie tym wady i/lub usterki winny być usunięte w terminie najpóźniej 7 dni od 

daty ich zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego ) - w wysokości 0,5 % całego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie w/w terminu na usunięcie wady i/lub 

usterki ;   

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  

8 ust. 1 niniejszej umowy ;   

d) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 

stronie - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.   

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy 

zapłacie faktury VAT.   

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych.   

  

§ 12.   

  

Zamawiający może odstąpi od umowy w przypadku:   

a) opóźnienia z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonanych prac, powodującego prawdopodobne nie 

zakończone ich w umówionym terminie,   

b) gdy stwierdzone przy odbiorze usterki i/lub wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynikać 

będzie, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w umówionym czasie,   

c) wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego Wykonawcy, zajęcia 

majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a 
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także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne 

wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.   

  

§ 13.   

  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron i pod rygorem 
nieważności wymagają formy pisemnej.   

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy.   

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują 

się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia 

przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego  i jednym 

dla Wykonawcy.   

   

Załączniki do umowy:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy;  

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ………………… r.- załącznik nr 2 umowy,  

3. Protokół odbioru zamówienia – załącznik nr 3 do umowy  

4. ……………………………………………………………………………………………………….  

  

  

  

  WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY  

  

  

  

  

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAMAWIAJĄCEGO  
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 

……….., dnia ……………………… 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

 

spisany w dniu ………………….. r., 

zgodnie z umową nr …………………………… zawartą dnia ………………….. r.: 
 

Przedmiot 

postępowania 

Remont łazienki w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.  

Zamawiający Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli                                             

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9 

Wykonawca 

(nazwa, adres, 

tel., e- mail) 

(pieczątka firmowa i podpis) 

 

 

 

I. Końcowego odbioru robót dokonali:  

1. Przedstawiciele Zamawiającego: 

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy:  

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

II. Na podstawie kontroli obiektu w zakresie wykonanych robót oraz dokumentacji ustala się, że: 

1. Roboty realizowane były w okresie od ……………………… do ……………r. Termin ich wykonania 

został dotrzymany - zgodnie z umową nr …………………………………. z dnia ………………….. r. 

2. Wykonawca w dniu ………………………. r. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i 

zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 

3. Zakres odbieranych robót jest zgodny z zapytaniem ofertowym. 

4. Ocena jakości robót: …………………. 

5. Uwagi i zastrzeżenia stron: ……………………... 
6. Wnioski i ustalenia: ………………………….. 
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III. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………. 

6. Inne dokumenty: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

IV. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Przedstawiciele Zamawiającego:      Przedstawiciele Wykonawcy: 

 

..................................................                          ............................................................ 

..................................................                      ........................................................... 

..................................................                       ........................................................... 

...................................................                      ........................................................... 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

          

 

 

 

 


